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PROGRAM KDJS - BŘEZEN 2016

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 200 Kč. Délka 
představení cca 90 minut bez přestávky.

RODINNÁ HUDEBNÍ KOMEDIE PRO DĚTI A RODIČE

Neděle 28. 2. v 15 hod.       MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné 80 Kč
Úterý 1. 3. od 16 hod.             PRO DŮCHODCE. Vstupné 50 Kč
Úterý 1. 3. od 19.30 hod.     MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné 100 Kč
Pátek 4. 3. od 19.30 hod.    MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné 100 Kč
Neděle 6. 3. od 15 hod.       MIMO PŘEDPLATNÉ. Vstupné 80 Kč    

Letos nastudoval Spolek divadelních ochotníků Sedlčany 
ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany rodin-
nou hudební komedii Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíře, Jiřího 
Melíška a Oldřicha Lipského

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Hrdiny dětské komedie jsou chlapci a děvčata, kteří za vydatné 

pomoci duchů vytáhnou do boje proti některým dospělým, když 
chtějí proměnit starý hrad v zemědělský objekt. Hrad se jim podaří 
opravit a získat do své péče…

Režie:    HOLOUBKOVÁ Renata
Asistent režie:   OTRADOVEC Richard
Hudební úprava:  MARHOUL Jan 
Choreografie:    CHÁBOVÁ Tereza 

Hrají:

Rytíř Brtník z Brtníku:  DUNDR Jiří
Leontýna, jeho dcera:  KUPKOVÁ Marika
Dlouhý Jenda:   TOMÁŠEK Dominik
Vávra, ředitel školy:  REPETNÝ Jaroslav
Jouza, prodavač:  BLOCH Sláva
Pilátová, jeho švagrová:  SMRTOVÁ Jana
Předseda ONV:   BOSÁK Jiří
Hajný Kalina:   KOLSKÝ Jaroslav

Dále hrají a účinkují:

Štěpán Kváča, Jan Štemberk, Vilém Schindl, Monika Kupková, 
Lukáš Budka, Barbora Kolářová, Aneta Novotná, David Skalník, 
Miloslava Kelichová, Akordeonový soubor pod vedením Jana 
Marhoula, Dětský pěvecký sbor Zábojáček pod vedením Vladimíry 
Severové, děti z tanečního oddělení pod vedením Anny Benhákové.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Délka pořadu je cca 90 
minut bez přestávky.

Středa 9. března v 19.30 hod.  KONCERTNÍ SHOW

V divadelním sále KDJS se uskuteční velmi úspěšný a populární 
zábavný pořad dvou dnes již stálic českého showbyznysu – baviče 
ZDEŇKA IZERA a zpěvačky ŠÁRKY VAŇKOVÉ

FURTLUFTDURCH TOUR
V tomto koncertním show se diváci opět budou moci setkat 

s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako 
vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie nejrůznějších tele-
vizních pořadů a imitování celé řady populárních zpěváků a zpěva-
ček. To vše obohacené nejrůznějšími kostýmy a převleky. Partner-
kou Zdeňka Izera v tomto pořadu je skvělá zpěvačka – finalistka 
první řady Superstar Šárka Vaňková.

Neděle 13. března v 15 hod.       POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE

Pro naše nejmenší diváky jsme připravili pohádkový příběh z již-
ních Čech o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi a jednom velkém 
tajemství Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. 

TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ
Tentokrát se vypravíme do jižních Čech, do kraje protkaného 

potůčky a potoky, řekami a říčkami a množstvím přenádherných 
rybníků a tůní. U jedné takové tůně žijí dva rybáři Matěj a Mikeš. 
Ti náhodou vyslechnou pověst o tajemství Jakuba Krčína, které je 
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ukryté na jejím dně. Jestli se podaří paní všech vod, paní Bršlici 
a hejkalovi Kociánkovi toto tajemství uchránit před lidskou chamti-
vostí, zabránit katastrofě a vysvobodit jednu dušičku z moci pekel-
né, to uvidíte v naší pohádce. 

Hrají: Paní Bršlice - Milada Čechová, Hejkal - Ivan Remta, Mikeš 
- František Kreuzmann, Matěj - Rostislav Trtík, Hlas čerta - Vladi-
mír Čech, Hlas Jakuba Krčína - Tomáš Karger.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před 
začátkem představení v pokladně KDJS, případně on-line na www.
kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 80 Kč. Délka cca 60 min. bez přestávky.

Středa 16. března od 19.30 hod.                              KONCERT

Koncert dvou hudebních přátel a rodáků z brněnských Černých 
Polí se uskuteční v divadelním sále. 

ROMAN HORKÝ a KAMELOT
a speciální host LAĎA KERNDL

předvedou společný netradiční a výjimečný set písní s nádechem 
swingu, popu a blues. Neobyčejné spojení těchto dvou playerů 
– dnes již legend české hudby - nabídne mimořádný hudební záži-
tek. Posluchači uslyší nejen největší hity Kamelotu, ale i historicky 
nesmazatelné světové evergreeny. Písně, které spolu zazpívají jsou 
např. Georgia in my mind, Summer time, Chattanooga choo choo 
či Podoby.

Po 21. 3. v 19.30 hod.  PŘEDPLATNÉ SLOVA, HUDBY A POEZIE

Pro přátele slova, hudby a poezie je připraven zajímavý pořad

TAK TROCHU SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ POŠTA

Název je plně vypovídající – netřeba popisovat o čem pořad 
vytvořený k 450. výročí narození geniálního autora pojednává. 
Osoba hlavního protagonisty Prof. Martina Hilského se po dvou 
letech vrací na naše jeviště a jeho věhlas v oblasti angličtiny či 
znalosti díla a života W. Shakespeara jsou zárukou vysokého umě-
leckého zážitku. Zhudebněné Sonety zpívá a na klavír hraje autor 
hudby Daniel Dobiáš.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 150 Kč. Délka 
představení cca 75 minut + přestávka.

VÝSTAVY
V koncertním sále je do 11. března 2016 instalována zajímavá 

výstava fotografií, z nichž každá je doplněna autorovým textem. 
Výstava je nazvána, stejně jako její v roce 2015 vydaná knižní 
podoba „CO MNE KDY NAPADLO aneb, ŽE BY EPIGRAM“ . Jejím 
autorem je JAN SLABÝ (*1953) - jak sám píše: „… příslušný do 
Pyšel, původním povoláním zemědělský inženýr – zootechnik, t.č. 
starosta města Neveklova. Muzikant a leader ve třech formacích, 
Farmáři – country, Český šraml – lidovka v tradičním provedení 
a Benešovské horny – lovecká hudba. Myslivec se vším co k tomu 
patří a milovník přírody.

P.S.: Necítím se být psavcem ani fotografem. Jenom trochu 
muzikantem a myslivcem. Co bych si však přál, je, abych byl nadá-
le člověkem, který miluje své bližní, nádheru naší přírody, hodnoty 
lidského ducha a zůstal nesmlouvavý ke špatnostem.“ 

Od 14. března bude pro Vás připravena další výstava nazvaná 
KRESLENÍ JAKO NEJBLIŽŠÍ HOBBY. Prostor pro představení 
svých děl dostal mladý sedlčanský výtvarník Michal JANOUŠEK. 

 Autor sám o sobě a o výsta-
vě napsal toto: „Narodil jsem se 
7. 3. 1989 a v Sedlčanech žiji 
celý život. Ačkoliv jsem v dětství 
o tento druh umění nikdy nejevil velký 
zájem, tak od patnácti let se najednou 
stalo kreslení tužkou mojí nedílnou 
součástí mě. Nevystudoval jsem žád-
nou výtvarnou školu, prostě to přišlo 
samo od sebe. Kromě chuti k tužce a 

papíru se ještě hodně rád věnuji psaní o filmech. Mým cílem výsta-
vy má být snaha o zachycení pokroku, který se za ta léta věnování 
tomuto koníčku, začal projevovat na jednotlivých obrázcích.“ 

Výstavy jsou přístupné v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlča-
nech – v pracovní dny v době od 8 do 16 hod. a při každé večerní 
kulturní akci.  

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 200 Kč. Délka 
koncertu cca 110 minut + přestávka.
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Plánované akce na duben 2016

ÚT 5. 4.  PRECEDENS                   KONCERT
SO 16. 4. Speciální RETRO VEČER KDJS II 
Koncert, Kino, After party /Semaforský večer s Dášou Zázvůrko-
vou a Jakubem Šafrem, Swing trio avalon…)
18. - 29. 4. SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ     DIVADLO SDO Sedlčany
ÚT 26. 4. THE DOKK - Karel FOŘT (náš „skorosedlčanský“) 
a Tomáš MATĚJIČNÝ                                             KONCERT

Úterý 22. března od 19 hod.         PŘEDPLATNÉ DIVADLA

Zahajovací představení letošního již 52. ročníku Hudebního 
festivalu Sukovy Sedlčany je věnováno jedné z nejznámějších 
a divácky velice úspěšné opeře Georgese Bizeta

CARMEN
Geniální zhudebnění původního příběhu Prospera Mérimée o 

divoké cikánce Carmen, jejíž lásku nikdy nikdo nezíská natrvalo. 
Autorova poslední opera plná smyslných a vroucích melodií prá-
vem patří vedle Verdiho Aidy a Piucciniho Toscy k trojlístku dnes 
nejčastěji uváděných světových oper. Operní soubor Jihočeského 
divadla z Českých Budějovic nám tento hudební skvost předvede 
ve francouzském jazyce. 

V režii Jany Kališové a pod taktovkou dirigenta Jana Bubáka 
účinkují:

Don José - Paolo Lardizzone
Carmen - Šárka Hrbáčková 
Micaëla - Petra Perla Notová
Ecamillo - Alexander Beň
Zuniga - František Brantalík 
Moralès - Jiří Brückler
Frasquita - Iva Hošpesová
Mercèdes - Miroslava Veselá
Dancaïre - Josef Falta
Remendado - Tomáš Kořínek 
a dále orchestr a sbor Jihočeského divadla.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupenky lze zakou-
pit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstupné: 350 Kč. Délka 
představení cca 150 minut + přestávka.

Středa 23. března v 17 hod.                 KONCERT 
    

Základní umělecká škola Sedlčany Vás zve v letošním školním 
roce na svůj

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ 
HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ SEDLČANY

Převahu mezi účinkujícími budou mít tentokrát houslisté, a to 
hlavně žáci paní učitelky Ivety Balkové. Celkem svůj program při-
pravuje se svými učiteli osm absolventů. K šesti houslistům se 
přidá jeden akordeonista a jeden klavírista. Přijďte si poslechnout 
mladé hudebníky, kteří se věnovali studiu v ZUŠ celých sedm roků. 
Vstup je volný!!!

Čtvrtek 31. března od 19.30 hod.                               KONCERT

Po velice úspěšném vystoupení v dubnu 2014 se na jeviště diva-
delního sálu vrací jeden z největších českých orchestrů špičkové 
světové úrovně 

ÚSTŘEDNÍ HUDBA AČR
se svými sólisty a se svými hosty, kterými v letošním roce jsou

TOMÁŠ SAVKA, LUCIE SILKENOVÁ 
a VLAĎKA PATÁKOVÁ

Orchestr zahraje skladby širokého repertoárového spektra, takže 
každý návštěvník si jistě najde „tu svoji skladbu“. Nenechte si ujít 
tuto vzácnou možnost slyšet toto výjimečné hudební těleso s cha-
rakteristických zvukem, které díky vynikající kvalitě hudebních 
aranží nechá vyniknout bohatost nástrojového obsazení a vyso-
kou hudební profesionalitu účinkujících hudebníků i dirigentů. Pro 
KDJS a Sedlčany je ctí uvítat u nás tento orchestr.

Vstupenky na tato představení je možné si zakoupit v předpro-
deji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. 
Vstupenky lze zakoupit i on-line na www.kdjs-sedlcany.cz. Vstup-
né: 190 Kč. Délka koncertu je cca 100 minut + přestávka.



pátek 4. března ve 20 hod.         premiéra 4. 2. 
film F, Rum. - komorní komedie (2016), 89 min.            POKLAD
Hrdinou je Costi, obyčejný otec průměrné rodiny, kterému soused 
svěří tajemství o ukrytém pokladu na zahradě prarodičů. Má to ale 
háček - musí si půjčit drahý detektor kovů, a ani pak není zaruče-
no, že poklad opravdu najdou...  A co teprve komplikace v podobě 
zvědavých sousedů. Hrají: C. Toma, A. Purcalescu a další. Vstupné 
100 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 5. března ve 20 hod.        DVD prem. 4. 2.
film Finsko – komedie (2016), 104 min.                         MRZOUT
Mrzout je nevrlý stařec, který se zavírá před vším moderním. Z jeho 
ulity ho vyžene až bolestivý úraz a nutnost navštívit fyzioterapii 
v Helsinkách. Setká se i se svým synem a jeho rodinou, ke kterému 
nikdy neměl příliš blízko. Mrzouta zkrátka čeká jeden velký mrzutý 
víkend... Hraje A. Litja, M. Neuvonen, A. Tomnikov a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. 

Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

M. Čekal (kino@sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

PROGRAM KINA - BŘEZEN 2016

pátek 18. března ve 20 hod.       DVD prem. 10. 3.
film Francie – drama (2016), 130 min.                       MŮJ KRÁL
Emocionální drama vyprávěné v průběhu několika let zachycu-
je komplikovanou a destruktivní povahu vztahu mezi mužem 
a ženou. Tony je po lyžařské nehodě  v rehabilitačním centru, kde 
zpětně hodnotí pohled na románek s mužem Georgio. Kdo vlastně 
je ten muž, kterého hluboce milovala? Hrají E. Bercot, V. Cassel 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

pátek 11. března ve 20 hod.
film GB,USA – dobrodružný, drama (2016), 121 min.   EVEREST
Film rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic výstupu na Eve-
rest. Horští vůdci Rob a Scott nic nepodceňují a do své expedice 
berou jen lidi, kteří mají něco za sebou. Stačí však odchylka od plá-
nu a klíčovou otázku „Podaří se nám horu zdolat?“ vystřídá otáz-
ka  zásadnější. „Dokážeme přežít?“ Hrají J. Clarke, J. Gyllenthaal 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 12. března ve 20 hod.     DVD prem. 18. 2.
Maďarsko – historický, drama (2016), 107 min.    SAULŮV SYN
Osvětim, 1944. Maďarský žid Saul je členem Sonderkomanda, kte-
ré je v mašinerii vyhlazovacího tábora přiděleno k práci u plyno-
vých komor. Když apatický Saul objeví tělo svého syna, probudí se 
v něm potřeba obstarat mu židovský pohřeb. Vydává se na cestu 
táborem najít rabína... Hrají G. Röhring, L. Molnár a další. Vstupné 
90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné.

sobota 19. března ve 20 hod.       DVD prem. 10. 3.
film USA – horor (2016), 97 min.                             SINISTER 2
Sinister opět přichází a s ním se vrací zlo, vrací se Bagul, děsivý 
pohanský démon požírající dětské duše. Do venkovského domu se 
nastěhuje Courtny se svými syny, dvojčaty. V domě však nejsou 
sami... Bagulova chvíle se blíží. Najde se pomoc? Hrají J. Ransone, 
T. Ellington. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné.
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neděle 20. března v 15 hod.
film USA – animovaný (2016), 90 min. HOTEL TRANSYLVANIA
Zdá se, že hotelu Transylvánie se začíná dařit... Drákula konečně 
ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příše-
ry, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům... Vstupné 90 Kč.

čtvrtek 10. března ve 20 hod.
film Fin, SU, F, GB, D (1990), 80 min.   SMLOUVA S VRAHEM
Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý francouzský úředník 
Henri Boulanger (Jean-Pierre Léaud), který po patnácti letech odda-
ných služeb v kafkovsky pochmurných kancelářích královských 
vodáren v Londýně dostane kvůli privatizaci hodinovou výpověď. 
Po dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabijáka, 
aby ukončil jeho život, který pro něj ztratil smysl. Krátce nato se 
však seznámí s prodavačkou růží Margaret, díky jejímž „modrým 
očím“ dostane novou chuť do života. Jeho kroky ale sleduje profe-
sionální vrah, jemuž zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou 
práci“ dokončit... Další skvělý film v režii Aki Karismäkiho.

pátek 25. března ve 20 hod.
film USA – akční thriller (2016), 132 min. 

MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
Státním úředníkům se nelíbí neortodoxní pracovní metody tajné 
vládní služby IMF, proto ji rozpustí a jejího šéfa Ethana Hunta chtějí 
hnát k odpovědnosti. O slovo se však začíná hlásit organizace Syn-
dikát řízenými teroristickými útoky. Podaří se Huntovi  a parťákům 
tyto profesionální teroristy zastavit? Hrají T. Cruise, R. Ferguson 
a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 26. března ve 20 hod. 
film USA – gotický horor (2016), 119 min. PURPUROVÝ VRCH
Edith se díky sňatku se sirem Thomasem stane spolumajitelkou 
panství Purpurový vrch, jemuž vévodí chátrající viktoriánský dům 
s jeho děsivými tajemstvími, jež prosakují z jeho zdí. Zvědavost
Edith nutí odhalovat tajemství, které se dům snaží pohřbít... Hrají 
M. Wasikowska, T. Hidleston, J. Chastain a další. Vstupné 90 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupné.

čtvrtek 24. března ve 20 hod. 
film Španělsko – režie J. Medem, (2015), 111 min.         MA MA
Snímkem Ma Ma se na plátno našeho klubu vrací jeden z nejvýraz-
nějších španělských tvůrců současnosti Julio Medem (Sex a Lucia, 
Krávy). Film vypráví příběh Magdy, kterou v krátké době potká něko-
lik životních tragédií. Avšak nesrazí ji na kolena. Naopak získá novou 
chuť do života a uvědomí si, jak důležité jsou vztahy k nejbližším. 
Hlavní role byla psaná na míru herecké hvězdě Penélope Cruz.


